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11. Financieel gezonde stad

standpunt

Een begroting maken is keuzes maken. Waar haal je het geld vandaan, waar gaat het geld naartoe? Nie-
mand wil het geld door ramen en deuren gooien en niemand wil een torenhoge schuldenberg. Het stads-
bestuur voerde een hele rits maatregelen door die het leven duurder maken en belast bedrijven nauwelijks. 
Dat willen we omkeren, zodat de sterkste schouders ook op stedelijk vlak de zwaarste lasten dragen. We 
maken ook een einde aan de overdreven ijver om boetes te innen en maken andere beleidskeuzes: we 
investeren meer in sociale uitgaven. 

onze VooRstellen

EEn. Kostenverhogingen en pesttaKsen afbouwen 

•	 We	schaffen	de	afvaltaks	van	54	euro	per	gezin	af.	
•	 Een	hele	reeks	maatregelen	die	het	leven	duurder	maken,	heffen	we	weer	op.	
•	 We	maken	een	einde	aan	het	overdreven	innen	van	boetes

TwEE. belastingverschuiving naar het grootbedrijf 

•	 Bedrijven	moeten	belastingen	betalen	op	basis	van	de	door	hen	ingenomen	oppervlakte.	Magazijnruim-
te wordt hoger getaxeerd omdat ze weinig tewerkstelling oplevert. 

•	 Alle	infrastructuur-	en	andere	kosten	ten	laste	van	de	stad,	worden	voor	bedrijfsvestigingen	in	rekening	
gebracht.

•	 Bij	de	federale	overheid	dringen	we	aan	op	een	herziening	van	de	berekening	van	de	personenbelasting,	
zodat men meer rekening houdt met de inkomens uit vermogen.

DriE. Minstens 15 procent extra Middelen voor het 
geMeentefonds

•	 We	dringen	er	bij	de	Vlaamse	overheid	op	aan	om	de	dotatie	voor	het	Gemeentefonds	met	15	procent	op	
te trekken.

 

ViEr. we MaKen andere beleidsKeuzes 
•	 De	meerjarenplanning	2018	–	2021	moet,	 ten	gunste	 van	de	 sociale	 noden	 van	de	 stad,	 aangepast	

worden.	Armoede	en	betaalbare	huisvesting	moeten,	naast	sociale	voorzieningen	prioritair	worden	in	de	
beleidsdoelstellingen. In het budget wordt meer aandacht besteed aan flankerend onderwijsbeleid en 
opvoedingsondersteuning. 

•	 Deze	sociale	noden	vormen	de	leidraad	voor	het	aanvragen	en	gebruik	van	fondsen	van	andere	overheden.
•	 De	uitverkoop	van	stedelijk	patrimonium	aan	projectontwikkelaars	en	ondernemers	wordt	gestopt.
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Visie

Met	allerlei	maatregelen	heeft	het	stadsbestuur	het	leven	voor	de	inwoners	duurder	gemaakt.	De	sterkste	
schouders	en	het	grootbedrijf	bleven	buiten	schot.	Intussen	werden	taksen	verhoogd	en	int	de	stad	een	
record aan boetes. Dat kan anders. 

EEn. Kostenverhogingen en pesttaKsen afbouwen
Voor	veel	mensen	is	het	leven	duur.	De	stad	zelf	maakte	het	nog	duurder.	Het	stadsbestuur	verminderde	
de	steun	aan	de	scholen,	zodat	ouders	nu	geconfronteerd	worden	met	een	boterhammentaks	en	vrij	dure	
naschoolse	opvang.	Voor	de	ouderen	ging	de	factuur	voor	het	rusthuis	van	het	OCMW	de	hoogte	in.	De	stad	
voerde	een	afvaltaks	in	van	54	euro	per	gezin.	Door	verminderde	steun	werden	een	voetbalabonnement,	
een Lijnabonnement en een cinematicket duurder. De premies voor verbeteringswerken aan een oude 
woning	en	voor	extra	beveiliging	tegen	inbraak	werden	afgeschaft.	Ook	het	afhalen	van	documenten	werd	
duurder.	De	gemeente	is	van	plan	het	stedelijk	zwembad	aan	de	Geerdegemvaart	te	sluiten,	waardoor	de	
tarieven	gevoelig	zullen	stijgen.	Als	je	die	maatregelen	optelt,	kom	je	voor	een	gezin	gemakkelijk	aan	en-
kele honderden euro’s per jaar. 

Mechelen	is	ook	de	absolute	kampioen	in	het	 innen	van	boetes:	zo’n	2,5	miljoen	euro	per	 jaar.	Dat	 is	5	
maal	zoveel	als	in	Aalst,	26	maal	zoveel	als	in	Leuven	en	300	maal	zoveel	als	in	Hasselt.	‘Tegen	2018	moet	
Mechelen	tot	de	Vlaamse	centrumsteden	behoren	met	de	laagste	lokale	fiscale	druk’,	stond	in	het	bestuurs-
akkoord.	In	de	feiten	is	de	opbrengst	van	de	gemeentebelasting	per	inwoner	180	euro	hoger	dan	in	Aalst	en	
in	Genk.	Enkel	in	Leuven	en	in	Oostende	is	er	een	hogere	fiscale	druk.

TwEE. belastingverschuiving naar het grootbedrijf
De enige voorzichtige belasting op bedrijven luidt: “eigenaars van leegstaande en verkrotte bedrijven wor-
den aangezet om problematische toestanden aan te pakken” . In tegenstelling tot andere steden zoals 
Vilvoorde,	Gent	en	Antwerpen,	heft	het	Mechels	stadsbestuur	geen	belasting	op	ingenomen	bedrijfsopper-
vlakte, magazijnen, recreatieve vestigingen. 

Dit	betekent	dat	alleen	in	Mechelen	de	lusten	(de	winst)	naar	de	bedrijven	gaan,	terwijl	de	Mechelse	belas-
tingbetaler hiervoor de lasten moet torsen. Herstel van wegen die door vrachtwagens stuk gereden wor-
den,	verbeteren	van	rioleringscapaciteit	(Europalaan)	op	industrieterreinen:	allemaal	ten	laste	van	de	stad.	

Hetzelfde	cadeaubeleid	valt	te	bespeuren	ten	voordele	van	vastgoedontwikkelaars	en	ondernemers.	Een	
Nederlandse	hotelketen	gaat	een	luxehotel	vestigen	in	‘den	ouden	dok’,	een	beschermd	historisch	pand	dat	
3	miljoen	euro	waard	is	en	voor	100.000	euro	aan	de	hotelketen	werd	verkocht.	In	het	prestigieuze	woon-
project aan de Eandissite en Keerdok is het opnieuw de stad die moet investeren in de aanleg van een park 
op het aangrenzend terrein dat achtergelaten wordt door de betoncentrale Interbeton. 

De	fiscus	ontziet	personen	met	grote	vermogens.	De	belastingen	op	 inkomsten	uit	vermogen	 (roerende	
voorheffing)	worden	niet	vermeerderd	met	gemeentelijke	opcentiemen	zoals	dat	wel	het	geval	is	met	de	
personenbelasting	op	de	lonen	en	uitkeringen.	In	Mechelen	bedraagt	de	aanvullende	personenbelasting	
7,4	procent.	Al	wie	zijn	of	haar	inkomen	voornamelijk	uit	fortuin	verkrijgt,	betaalt	daar	dus	geen	gemeente-
lijke belastingen op. Een herziening van de berekening van de personenbelastingen, zodat in de toekomst 
ook	met	inkomsten	uit	de	grote	fortuinen	rekening	wordt	gehouden,	dringt	zich	op.	

Men	zou	bijvoorbeeld	belasting	kunnen	heffen	vanaf	kapitaalopbrengsten	hoger	dan	10.000	euro,	zodat	
kleine	spaarders	niet	getroffen	worden.	(Een	opbrengst	van	10.000	euro	veronderstelt	al	een	kapitaal	van	
één	miljoen	euro	met	1	procent	opbrengst).	Zo	kunnen	de	gemeenten	hun	inkomsten	verhogen	en	dragen	
de allerrijksten daar ook in bij.
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DriE. Minstens 15 procent extra Middelen voor het 
geMeentefonds

Het stadsbestuur gaat gebukt onder de maatregelen van de rechtse regeringspartijen van de Federale en 
Vlaamse	regeringen.	Zo	moet	Mechelen	rekening	houden	met	de	verminderde	belastingopbrengsten	door	
de	Federale	taxshift	en	de	Vlaamse	vrijstellingen	van	onroerende	voorheffing.	De	parlementsleden	Somers	
(VLD)	en	Hendrickx	(NVA)	stemmen	in	het	parlement	voor	wetten	die	de	Mechelse	stadskas	benadelen.	

ViEr. we MaKen andere beleidsKeuzes
Net	zoals	bij	een	gezinsbudget,	maakt	het	stadsbestuur	maatschappelijke	keuzes	bij	haar	begroting.	Bij	
de prioritaire doelstellingen van de meerjarenplanning staan uitgaven voor ondersteuning van handel & 
horeca,	socio-culturele	nieuwbouw.	Betaalbare	huisvesting	schuift	naar	achter	bij	“overige	beleidsdoelstel-
lingen”.	Armoedebestrijding	krijgt	in	dit	lijstje	zelfs	geen	vermelding.	

De	stad	heeft	heel	wat	mogelijkheden	door	een	beroep	te	doen	op	subsidie	van	de	hogere	overheden	op	
voorwaarde	dat	het	stadsbestuur	zelf	initiatieven	neemt.	Het	stadsbestuur	draagt	opvallend	veel	zorg	voor	
“de	renovatie	van	historisch	patrimonium	dat	wordt	aangevuld	met	hedendaagse	architectuur”	(9,9	miljoen	
in	2017,	8,4	miljoen	in	2018).	Mechelen	is	aangenamer	geworden,	maar	de	slinger	lijkt	door	te	schieten	in	de	
richting	van	citymarketing	en	‘internationale	uitstraling’.	

Mechelen	maakt	 in	2017	en	2018	geen	gebruik	van	financiële	ondersteuning	van	het	Stedenfonds	voor	
belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, opvoedingsondersteu-
ning, duurzaam mobiliteitsbeleid.
 
Mechelen	kreeg	ook	geld	van	de	Provincie,	die	niet	langer	bevoegd	is	voor	onderwijs.	Maar	dat	geld	dreigt	
in de grote uitgavenpot te belanden.
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